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PERNYATAAN KOMITMEN PADA RSPO
RANTAI PASOKAN YANG BERTANGGUNG JAVUAB

PT. AGROJAYA PERDANA

Kami mempromosikan standar RSPO dan rnelaksanakannya dengan komitmen
yang kuat untuk rnelindungi, rnemperbaiki lingkungan, peningkatan keseiahteraan
sosial baik karyarrran maupun masyarakat dan para supplier.

Sumber Palm Kenrel sebagai bahan baku yang dipasok mernenuhi kriteria RSPO dari
supplier, pemilik kebun sawit dan petani sawit. Kami akan mengutamakan
pembelian Palm Kemel yang legal atau oertified yang dibutuhkan dalam upaya
memenuhi standar RSPO serta mencegah masuknya bahan baku illegal kedalam
rantai pasokan PT. Agrojaya Perdana..

Komitnen kami untrk mendukung rantai pasok yang bertanggungiawab, dan
berkelanjutan adalah sebagai berikut :

. Rantai pasokan bebas deforestasi, tanpa pembakaran lahan. Perusahaan telah
menetapkan komitmen dalam keberlanjutan untuk menghilangkan deforestasi,
pembukaan lahan dengan cara bakar. Komitmen ini kami teruskan ke sumber
langsung maupun tidak langsung, dan ditenapkan di seluruh perencanaan

stategis dan operasi perusahaan.

o Kami mendukuqg dengan tidak melakukan pengembangan pada Hutan Stok
lGrbon Tinggi (S?$) atau Kanasan Bemilai Konservasi Tinggi (NKT) untuk
mengurangi emisi Gas Rumah Kaca ( GRK)

r Kami mendukung penuh upaya menghilangkan kegiatan pembukaan lahan
gambut yang telah ditetapkan dalam standar RSPO oleh para pemangku

kepentingan dan kami mendukung upaya mitra kami yang ingin terlibat

dengan komitmen ini. Kriteria ini diterapkan pada rantai pasokan kami sebab
pembukaan lahan gambut merupakan kegiatan dengan resiko tinggi.

o Kami akan mendukung konservasi dan restorasi lahan gambut dengan praktek

pengelolaan yang terbaik.



. Kami berkomitmen untuk menegakkan dan mendukung HAM yang diakui
secarr€l intemasional dan mengakui semua hak pekerja serta rnenyediakan
tempat kefla yang aman dan sehat.

Mempromosikan upah pekerja yang layak, kebebasan berserikat dan
memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi pekerjaan
sesuai dengan prestasi kerja dan kebutuhan organisasi.

o

Demikian pemyataan dan komitmen dari PT. Agojaya Perdana kami perbuat.

Hormat kami :
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( Rickson Simanjuntak )
Management Representative

. Kami juga berkomitmen untuk menghilangkan penggunaan pekefia anak dan
pelecehan seksual disetiap rantai pasok kami dengan menjunjung tinggi
peraturan ketenagakerjaan baik secara nasional maupun intemasional.


